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7. Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai
L.K. projekta pieteikuma realizācijai.
Rundāles novada domē 2019. gada 12. februārī saņemts iesniegums no L.K., reģ.Nr.
XXX, adrese: “X”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV3921, par līdzfinansējuma
saņemšanu L.K. uzņēmējdarbības attīstībai.
Projekta mērķis ir Onlain skola “Mans sapņu dārzs”, kurai nepieciešamā aprīkojuma
iegāde būtiska uzņēmējdarbības aktivizēšanai, kas paredz jauna pakalpojuma izveidošanu
Rundāles novadā.
Onlain skolas "Mans sapņu dārzs" veidošana sastāv no vairākiem etapiem, tajā skaitā
tehnisko sagatavošanos, programmas izveidošanu, noformēšanu un pārdošanu, apmācību
programmas novadīšanu, papildus produktu izveidošanu. Sagatavošanās sevī ietver tehnisko
nodrošinājumu, aprīkojuma iegādi, mājaslapas izveidošanu, noformēšanu, foto un
videomateriālu sagatavošanu, tematiskās prezentācijas un vairāku vēstuļu sagatavošanu,
internet kanālu pakāpenisko aktivizēšanu, atsauksmju savākšanu, iesaistīto speciālistu
apzināšanu un piesaistīšanu, reklāmas kampaņas novadīšanu un klientu bāzes izveidošanu.
Papildus produktu veidošana paredz radošās meistarklases sagatavošanu, video ierakstīšanu,
grupas organizēšanu apmācībām klātienē. Viena sagatavota apmācību programma tiks
izmantota vairākas reizes. Pakāpeniski tiks sagatavotas 3 pamatprogrammas ar tematiskiem
papildinājumiem.
Jaunizveidotais produkts ir Pilot programma "Pats priekš sevis ainavas dizainers",
kas paredz 10 onlain nodarbības 2,5 stundu garumā ar noteiktiem mājas darbiem un
individuālām onlain konsultācijām. Pirmās plūsmas palaišana plānota 2019. gada aprīlī.
1.grupas lielums 20-30 cilvēki. Papildu pakalpojums ir 3 radošās meistarklases "Dārza
konteineri ar savām rokām", "Koka apstrāde dārza vajadzībām" un "Dekoratīvo koku un
krūmu apgriešana", kas turpmāk notiks regulāri katru gadu. Turpmāk programmas tiks
veidotas, balstoties uz dalībnieku ieteikumiem un, saskaņā ar tirgus pieprasījumu.
Ar Rundāles novada domes 2017. gada 27.aprīļa lēmumu Nr.5 (Prot.Nr.X) ir
apstiprināts nolikums “Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē”” (turpmāk – Nolikums) apspirināšanu. Saskaņā ar Nolikuma
2.punktu ir noteikts, ka līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt aktīvas ekonomiskās
vides veidošanu Rundāles novadā, atbalstot gan jaunos uzņēmējus, gan esošos.
Iesniegtā projekta kopējā summa ir 5500.00 EUR, kas sastāv no pašvaldības
finansējuma daļas – 4950.00 EUR, un uzņēmējas finansējuma daļas – 550.00 EUR. Saskaņā
ar nolikuma 12.2.punktu projekts atbilst divu gadu projektam - saņemot finansējumu līdz

3000 eiro pirmajā gadā un līdz 2000 eiro otrajā gadā. Pēc iesniegtā projekta izmaksājamais
līdzfinansējums sadalās 2019. gadā 2952.00 EUR un 2020. gadā 1998.00 EUR.
Komisijai, pēc projekta pieteikuma saņemšanas, tika nosūtīts izvērtēšanai. 2019.
gada 25. janvārī notika Uzņēmējdarbības projektu vērtēšanas komisijas sēde. Bija
nepieciešami labojumi, kuri no pieteicējas puses tika iesniegti. Komisija lēma atbalstīt
projekta pieteikumu un uzdot Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājai
sagatavot lēmumprojektu izskatīšanai finanšu komitejā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27.punktu, Rundāles novada domes nolikuma „Līdzfinansējuma piešķiršanai
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju Rundālē”” 35.punktu, Rundāles
novada, Rundāles pagasta uzņēmējas L.K., Reģ. Nr. XXX, adrese “X”, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV3921, 2019. gada 12. februāra projekta pieteikumu līdzfinansējuma
piešķiršanai projekta pasākumu realizācijai, Rundāles novada dome nolemj:
1. piešķirt L.K., reģ. Nr. XXX, līdzfinansējumu EUR 4950 apmērā (četri tūkstoši
deviņi simti piecdesmit eiro) projekta pieteikuma realizācijai šādā apmērā un
termiņos:
1.1. līdzfinansējuma daļu EUR 2952.00 5 dienu laikā pēc līguma abpusējas
parakstīšanas;
1.2. līdzfinansējuma daļu EUR 1998.00 līdz 2020. gada 10. janvārim.
2. pārskaitīt līdzfinansējumu uz L.K. bankas kontu Nr.XXX, no Rundāles novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem;
3. uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot līdzfinansējuma līgumu 10 dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.
Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece
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